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  لةيال مؤرياسيلةيال مؤرياسي!! ... !! ... بذاردن و مقؤمقؤي سةرؤك كؤماريبذاردن و مقؤمقؤي سةرؤك كؤماريلَلَئةطةرةكاين دواي هةئةطةرةكاين دواي هة
سه رتاسه رییه که ی عراق ته واو بوو، به م ئاخۆ چی به دوادا دت؟به قه ده ر  هه بژاردنه

ئه وه ی کورد ئه زمونی له هه بژرادندا هه بوو، وه عه ره بی عراقی ب ئه زمون بوو، به م 
  :ه پ ده چت عه ره بی شۆڤنی گۆی خۆیان کردبت، به وه یبه داخه و

 ب ئه وه ی عه ره بی ، توانیان کورد ڕابکشنه نا و هه بژاردنه کانی شاری که رکوکه وه-١
 به ئاره زوی خۆیان ته -٢بۆ لیستی شاری که رکوک ـ هاورده ب به ش بکرت له ده نگدان

 ڕاسته وخۆیی ئاگاداریه وی هه بژرادنه کانی زویری خۆیان کرد،چونکه هیچ کوردک به
شاره شیعه نشینه کان، ته نانه ت سوننه نشینه کان نه بووـ به ئاره زوی خۆیان له شار و 

ی که >إستمارح<که فۆرم به عه ره ب کراوه کاندا گۆی خۆیان کرد،به وه ی شارۆچکه کوردیه
ڕگه یان -٤توانن وه ک پویست ده نگ بده ن ـمیان نارد، تاوه کو کورده کانی ئه و شونانه نه 

نه دا به کورده نیشته جکانی ووتانی ده ره وه، تا مافی ده نگدانیان بۆ په رله مانی 
کرد، نه ک هه ر له ناوه وه ی وت، به که له هه  ته زویر کردنی خۆیان-٥هه بت ـ کوردستان

 لیستی شیعه کان زۆرینه یان ،ئه مانیادانده رانیش ـ ئه وه تا ده ین، له ووتکی وه ک 
له ئه مانیا یان ئینگلته ره دا،  هناوه، ئه مه له کا تکدا ناچته ئه قلی که سه وه، که نه ک

نه ک شیعه به ته نیا به که به عه ربی سوننه شه وه له  به که له هیچ وتکی ئه وروپیدا
 بت و هیچ لی نه پرسته وه، من ده م ده ست کورد زۆرتر بن ـبه م که کورد ئه وه ی قبوڵ

خۆش سیستانی ڕیش درژـسه رباری ئه وانه ی سه ره وه، که ی باری عراق که مک ڕوه و 
ئه و کاتھکوردیان بیر ده که وته وه و هه وڵ ده ده ن چه ند بۆیان بکرت،  گرژی بچت، ئه وا

گوایه که   مقۆ مقۆی ئه وه له ئارادایه، کهجارکی تر له خشته ی به رنه وه ـئه وه تا ئستا
سه رۆک وه زیرانی عراق ـ من به ش به حای خۆم  سیکی وه ک مام جه الل ببته سه رۆک یان

ببته لپرسراوی یه که می پله حه ساسه کان، چونکه ئه وه نده ی ده یه  حه زناکه م که کورد
پشت  ند عراقییه، ئه وه نده و بگره زیاتروت، بۆ عه ره به کانی ئیسپات بکات، که گوایه چه 

هه یه، وه ک وه زیری ده ره وه و  ده کاته کورد و هیچی بۆناکات، دیاره نمونه ی له وه مان
له هه ر  که پرسیار،جگری سه رۆک و سه رۆک وه زیران، یان ته نانه ت وه زیره کانی تریش

ه، که له ماوه ی ده ست به کار بونیدا و تا ئستا چی بۆ کورد و شاره کوردیه یه ککیان ئه وه ی
جا که سکی وه ک مام جه الل، له گه ڵ ڕزم بۆ خه !!!!! هیچ،به داخه وه: کان کردووه؟؟ وه م

باتی شۆڕشی تازه ی شاخی، ئه وا که سایه تییه کی هیند به هز نییه له به رده م عه ره ب 
ماوه ی چه ند سه رۆک  ــ بۆیه به دنیاییه وه گانه و غه یره کورد به تایبه تیبه گشتی یان ب

له تورکیادا کرد،   ئه وا تۆرکۆت ئۆزالی براده ری چه ندی بۆ کورد،یان سه رۆک وه زیران بت
ئه وا مام جه اللیش هه ر هنده بۆ کورد ده کات ــ من ئاوات ده خوازم، که یه کک له و 

 ه ربگرت، تا کورد بی ده ربکه وت، که چی بۆ کورد ده کات؟ ـھه رکاتک بوهو> منصب<پالنه
سه رۆک یان سه رۆک وه زیران، ئه وسا ده بینین، له ماوه ی ده سه تی به ڕزداچی بۆ که 

بۆشاره  چی به عه ره ب کراوه کاندا ده کرت،، وه به رامبه ر به وه ش رکو ک و شارو شارۆچکه
گه یه  به راورد کردنکی له و جۆره، له داهاتودا ده مان ده کات ـ نشینه کان شیعه، یان سوننه

نته هه ندک ڕاستی ـئه گه ر ده و ه تانی دراوسی وه ک تورکیا، ئران،سوریا، ئه رده ن، 
سعودییه و کوت، دنیا نه بن له دسۆزی مام جه الل بۆ عراق و بۆ ئه وان، ئه وا به دنیاییه 
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ابن، که کوردک ببته سه رۆکی عراقی عرویبه ی ئه وان ـ من به ش به حای خۆم، وه ڕازی ن
 ئه نجا ئیتر هه ر که سک بت، ببته سه رۆک یان سه رۆک وه زیرانی عراق، ،کوردککه ی 

ئه وا ئه وسا فاتیحه بۆ کورد ده خونم و دو عای خری بۆ ده که م و به براده رانی 
رد ده م، که ده توانن به فۆرمه ئیمزا کراوه کان بۆ سه ربه خۆیی ڕیفراندۆمی دسۆزی کو

سه ربه خۆیی کوردستان نه که ن، چونکه سه رۆکی  حه مام دابخه ن و چیتر باس له کوردستان
  خه می گه وره ی عروبه ی عراقی له کۆه نه ک سه ربه خۆیی کوردستان ـ داهاتوی عراق
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